
  

 

 

 

Møtereferat – FAU 
Oppvekst og levekår 
Revheim skole 
 
Postadr.: Revheimsveien 128, 4043 Hafrsfjord 
Besøksadr.: Revheimsveien 128 
Telefon: 51858130 Faks: 51858131 
E-post:   
www.stavanger.kommune.no 
Org.nr.: NO 964 965 226 

Gruppe: FAU ved Revheim skole 

Møtested: Revheim skole, personalrommet. 

Møtedato/-tid: Mandag 28.11.2016 

Deltakere: Line Bråtveit(8A), Trond Støldal(8B), Kristina Hoydal (8C),Ann Kristin Thomson (8D), Vibeke 

Tronslin (9A), Wenche Kvalvaag (9B), Kristin Folkestad (9C), Tove Francke( 9D), Kjersti 

Hauge Mandt (10A), Farhad Bamemi (10B), Anne-Rachel Solvik (10C),  GeirMagerøy (vikar 

for rektor) 

 

Meldt forfall: 

 

Kopi til: 

 

 

Erik Jåtten  (rektor) 

 

Varamedlemmer FAU 

 

Saksnr.:  

1 Godkjennelse av innkalling til møte 28.11.16 og referat fra møtet 24.10.16 

 Innkalling og referat ble godkjent 

2  Informasjon fra skolen 

 Miljøtilsyn i regi av kommunene: Det har vært gjennomført tilsyn av Revheim skole. 

Ingen anmerkninger, men det ble stilt spørsmål ang. svømmehall 

 Foreldreundersøkelse: Den pågår pt og har svarfrist 1.12.16. Rektor sender ut 

påminnelse pr sms.  

 Tilbakemelding SMU (skolemiljøutvalget) ang. gjennomføring av videregående skole: 

93% av tidligere elever ved Revheim ungdomsskole fullfører VK1. Dette er helt i 

toppsjiktet.  

 UiU (Ungdomstrinn i Utvikling): Dette er en nasjonal satsing med tilbud om støtte til 

lokalt utviklingsarbeid i klasseledelse, regning, lesing og skriving. Revheim skole deltar. 

Fokus nå er klasseledelse. 

 Elevundersøkelse: Revheim skole bruker elevundersøkelsene og tar tak i resultater på 

gult eller rødt. Målet er å score 10 av 12 resultater som grønne. Pr nå er 6 av 12 grønne. 

Blant de gule er medbestemmelse blant elver og ro i klassen.   

 Økonomi: Skolen har stort underskudd, hele 1,3 mill. kroner. Årsaken til underskuddet 

skyldes ressursfordelingsmodellen brukt av Stavanger kommune til å fordele midler 

blant skolene i kommunen. I tillegg har skolen hele 18 elever med IOP (individuell 

opplæringsplan). En høy andel av IOP’ene er tunge saker. Det følger ikke ekstra midler 

med IOP-elevene. Revheim har nå ikke mer de kan kutte. Skolen ligger allerede helt på 

grensen ift kvalitet i undervisningen. Rektor skal i møte med kommunen i morgen og 

har med forslag om 13 innsparingstiltak. En vil vurdere en felles aksjon med foreldre 

mot urimelig kuttetiltak.  

 Juleball: Elevene ønsker kåring av prestasjonsbaserte forbilder ifm juleball. FAU 

diskuterte saken. Basert på det gode forarbeidet til elevrådet og tema for kåringene, ga 
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FAU sin støtte.  

 

3 Møte i Skolemiljøutvalget 9.11.16 

Agenda:  

 Mobbeplan - gikk gjennom skjema 

 Fadderordning for 8. klasse - det diskuteres i elevrådet om en slik ordning skal foreslås 

innført.  

 Trivselsagent/leder - det diskuteres i elevrådet om en slik ordning skal foreslås innført.  

 Skolemiljøutvalget har møter to ganger i halvåret og består av tre medlemmer (lærer, 

miljøterapeut og elevrådsrepresentant). Det oppleves som litt lite til å få til diskusjoner 

4 Revidering av årshjul FAU 

 

 FAU tar ansvar for å organisere skoleavslutning for 10. klasse i form av kafe e.l. i 

kantina etter vitnemålsutdeling, klassebilder mv.  

 FAU får dette inn på årshjulet og følger opp mot skolen og foreldrene.  

  

5 Trafikksikkerhet 

 

 I sitt tilsyn med skolen peker kommunen på trafikkfarlige situasjoner. Det er foreldrene 

som ved levering/henting av barn skaper de farligste trafikksituasjonene.  

 FAU ønsker å bruke alle kanaler for bevisstgjøring.  

 FAU vil oppfordre skolen til å søke råd hos politiet og Trygg Trafikk.  

 

6 KFU (Kommunalt foreldre utvalg) 

 KFU har oppfordret skolene til å få i stand et bydels FAU, en invitasjon som er sendt ut 

til alle FAU-ledere.  

 FAU-leder ved Revheim skole har spilt tilbake at form og innhold må avklares og 

foreslått at rusproblemene i bydelen  er felles utfordring det ville vært naturlig at et 

bydels FAU grep fatt i sammen med uteseksjonen.  

7 Temamøte 

 Dato for møtet er satt til 15.2.17, og tema vil være rusutfordringene i bydelen 

 Møtet vil være åpent for alle trinn 

 FAU-leder tar kontakter Smiodden  og Gosen skole og inviterer dem med. 

 FAU-leder kontakter også uteseksjonen ift å lage et infoskriv Skrivet vil bli publisert på 

nettsiden til Revheim skole. 

 

Evt Eventuelt 

 Mobilbruk: FAU-leder tar opp med driftsstyret om skolen har utarbeidet regler/praksis for 

bruk av mobil på skolen. FAU sitt syn er at det bør være ett sett med regler som praktiseres 

likt. 

 Fridager: Fridager i skole og barnehager i Stavanger kommune skal bli samkjørt fra 2017. 

Det er kommunen som skal bestemme fridagene. 

 Tinestafetten: FAU-leder tar opp med driftsstyret og skolemiljøutvalget om Revheim skole 

igjen skal delta i Tinestafetten. Krever en fridag fra skolen. 

 Sjakkturnering: Skolen har tidligere forsøkt å få til dette på Revheim, uten å lykkes. Vil 
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vurdere å gjøre et nytt forsøk i 2017. 

 Neste FAU-møte: februar 2017 

 


